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 תבחינים להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה/בתמורה סמלית

 

 1.  התאמה פרוגרמה של השימוש המבוקש לצרכי ציבור

רווחה,1. צדקה, דת, מדע, תרבות, חינוך, למטרות יהיו הקרקע תוקצה להם             השימושים

 בריאות, ספורט, שירות לטובת הקהילה, התיישבות, מרעה או שמירת שטחים.

או2. המועצה לתושבי מענה ונותן צורך בגדר הוא בנכס המבוקש השימוש כי לוודא               יש

  לציבורים שונים במועצה.

 תינתן עדיפות מובהקת לעמותות  או גופים המשרתים את מטרות המועצה.3.

מקרקעין ד. להקצות תבקש המועצה בהם במקרים סגורה. רשימה אינה הקריטריונים            רשימת

  לשימושים מעבר למפורט בבקשה דלעיל, תובא הבקשה לאישור בפני מליאת המועצה.

 

 2. התאמת השימוש המבוקש לסביבת הנכס מבחינת הפעילות הצפויה

הנכס,1. נמצא שבתחומם והשכונה הישוב האזור, לאופי להתאים המבוקש השימוש            על

בהתאם ספציפיות לאוכלוסיות גם מענה יינתן זאת, עם יחד שבהם. התושבים             ולצרכי

 לצרכים שלהם.

הרלוונטיות2. היחידות מנהלי ידי על תבחן וכן המקומי הוועד להסכמת תידרש בקשה              כל

גם זה ובכלל רלוונטיים, מקצועיים הגורמים עם בהתייעצות יקבע המיקום            במועצה.

 הוועדים המקומיים /מנהלי הקהילות ו/או מזכירי הישובים.

להכרעת3. הבקשה תובא המקומי לוועד הבקשה מגיש בין הסכמה חוסר של             במקרה

 מליאת המועצה.

 

 3. התאמת הנכס מבחינת תכנונית לפעילות המבוקשת
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שטח,1. מבחינת המבוקש השימוש לצרכי הנכס נתוני התאמת ההקצאה מבקש ע"י             תבוצע

ההקצאה למטרות יתאימו הנכס שנתוני מנת על וכד', המבנה ועיצוב אופי             נגישות,

 והפעילות המבוקשת.

וקיימים,2. במידה הבניה, אחוזי ו/או הקרקע יתרת ניצול תאפשר שההקצאה להשתדל             יש

 לשימושים ציבוריים אחרים ונוספים.

 

 4. הבחנה בין מבקשי ההקצאה

 הקצאות יינתנו לעמותות רשומות שאוחזות ב-"אישור ניהול תקין".1.

אוכלוסיות2. למען או הקהילה למען תרומה שיוכיחו ציבוריות לעמותות עדיפות            תינתן

 ספציפיות בתחום השימוש המבוקש.

למשך3. ביחס לרבות ומיטבי מרבי יהיה ידה על הנכס שניצול לעמותה עדיפות              תינתן

 שעות הפעילות, מספר משתתפים, שירותים לתושבי ישובים שכנים, וכיוצ"ב.

ניסיון4. הוכחת וכן ההקצאה, מבוקשת בגינה שנה, לפחות של פעילות הוכחת             תדרש

 בהקמה ובתפעול של המוסד.

 

  5. נסיבות מיוחדות

רלוונטיים עניינים בנימוקים גם להתחשב ההקצאות ועדת רשאית אלה, לעקרונות            בנוסף

הקצאת בתחום לעמוד שעשויות חדשות ולבעיות השעה לצרכי בהתאם בפניה, שיבואו             ומיוחדים

 נכסים.

 

 6. התאמת הבקשה  לפרוגרמה וליעוד הקרקע

בתוכנית1. שנקבע כפי הקרקע יעוד עם אחד בקנה עולה שאינו לשימוש קרקע תוקצה               לא

 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה -1965.

על2. הממונה ידי על למועצה שניתן לחוזה בהתאמה שאינו לשימוש קרקע תוקצה              לא

 הרכוש הממשלתי והנטוש, או על ידי ההסתדרות הציונית.

 

 7. מקורות כספיים למימון

השינויים את לתכנן המבוקשת, הבניה את לבנות המבקש הגוף של כלכלית יכולות לוודא מנת                על

לבקש רשאית הוועדה לשימוש. המבוקש המבנה את לתחזק ו/או לתפעל לשמר,             הנדרשים,
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או לתפעול לאחזקה, הבניה, לביצוע כלכליים אמצעים ברשותו יש כי המעידים מסמכים              הצגת

 לשימוש המבוקש.

  

 

 

 8. גופים המשתמשים בנכסים קיימים

גז,1. ארנונה, מים, החשמל, בחשבונות המשלם שם העברת היא שימוש זכות לקבלת              תנאי

 טלפון וכל חשבון אחר שעל השוכר לשאת בו מכח החוזה ו/או עפ"י דין.

 על גופים המשתמשים בנכסים קיימים, והחוזה עימם הסתיים, להגיש בקשה לוועדה.2.

ולהתחייב3. ואדם רכוש מבנה, של סיכון לכל הנכס את לבטח להתחייב ההקצאה מבקש               על

 לשפות את המועצה בכל מקרה של תביעה.

השימוש4. תקופת את בחשבון תיקח הוועדה קרקע, הקצאת על החלטה קבלת             בעת

 והשקעות שנעשו על ידי גופים אלו בנכס לפני הדיון בוועדת הקצאות.

 

 9. תקופת הקצאה

 תקופת ההקצאה למי שמקבל מבנה מהמועצה – עד 5 שנים + אפשרות להארכה לשלוש1.

 תקופות אופציה שלא יעלו על 5 שנים כ"א.

 תקופת ההקצאה למי שמקבל קרקע פנויה על מנת  לבנות עליה מבנה – תהיה עד 225.

 שנה מתום הבניה + אפשרות להארכה לשתי תקופות אופציה שלא יעלו על 10 שנים

 כ"א. אולם בטרם יוחלט על הארכת תקופת ההקצאה כאמור תתקבל חוות דעת מאת

 היחידה המקצועית במועצה, המאשרת כי בוצעה בדיקה והקרקע עדיין משמשת לשימוש

 לה הוקצתה, עדיין קיימת נחיצות לאותו שימוש ציבורי בקרקע וכי לא חל שינוי בתוכנית

 המתאר המפורטת החלה במקום. לאחר קבלת חוות הדעת וכתנאי לאישור כ"א

 מתקופות האופציה יש לקבל את אישור מליאת המועצה והממונה בהתאם לסעיף 59

 לתקנון המועצות האזוריות.

 הסכם ההקצאה יכלול התחייבות להשלמת פיתוח הקרקע בהתאם לתנאי ההקצאה

 וכפוף לכל דין בתוך 3 שנים. אם בתוך 3 שנים הפיתוח לא הסתיים תוחזר הקרקע לידי

 המועצה. במקרים חריגים אם הוכח כי הפיתוח לא הושלם מסיבות שאינן תלויות במקבל

www.hrhevron.co.il  E-mail: harhev@hrhevron.co.il    ד.נ. הר חברון, פארק תעשייה מיתרים, מיקוד 9043550, טל. 02-9969114, פקס: 073-2370640 

 סנסנה ● עומרים ● עתניאל ● שמעה ● תלם  מעלה-חבר ● נגוהות ● סוסיא ●  אביגיל ● אדורה ● אשכולות ● בית חג"י ● בית יתיר ● כרמל ● ליבנה ● מעון ●

  



 

 ההקצאה, שעשה את המרב מבחינתו להשלמת הפיתוח, תהיה רשאית המועצה לאפשר

 הארכה של תקופת הפיתוח בשנתיים נוספות.

בנכס3. לשימוש בקשה להגיש רשאים המקבלים הגופים יהיו החוזה, תקופת            בתום

 לתקופה נוספת.

על4. מהממונה למועצה שניתן חוזה במסגרת במקרקעין, שבוצעה הפרה של מקרה             בכל

צורך ללא מאליה, ההפקעה תפקע הציונית, מההסתדרות או והנטוש הממשלתי            הרכוש

  בהודעה מראש של המועצה.

 

 10. הפעילות בנכס

 לא תעשה בנכס פעילות שונה מהפעילות עבורה הוקצה הנכס לגוף המבקש.1.

 לא תעשה בנכס פעילות עסקית ומסחרית למטרות רווח.2.

 לא יעשה שימוש פוליטי או מפלגתי בנכס.3.

בהתחשב4. וזאת הסביבה, לתושבי סביר בלתי מטרד הגורמת פעילות בנכס תעשה             לא

 בשימוש שיעשה במבנה ובהוראות כל דין.

  לא תעשה בנכס כל פעילות העומדת בניגוד להוראות כל דין.5.

העומדת6. או המועצה, שהתקינה העזר לחוקי בניגוד העומדת פעילות כל בנכס תעשה              לא

 בסתירה או החורגת מהנחיות המועצה.

הרכוש7. על מהממונה למועצה שניתן חוזה במסגרת לגוף, שהוקצה בנכס שמדובר             ככל

הסותרת פעילות כל בנכס תעשה שלא הרי הציונית, מההסתדרות או והנטוש             הממשלתי

 את החוזה שניתן למועצה.

המועצה,8. מצד תמורה ללא הסביבה, ומראה תקינות על ולשמור לפתח יחויב מבנה יוקצה לו                הגוף

במצב המבנה את ההקצאה מקבל יחזיר העניין, לפי ההקצאה, תקופת/ות בתום להקצאה.              כתנאי

 משופץ ומפותח סביבתית.

 

 12. איסור העברת קרקע

 לגוף המקבל לא תהיה סמכות להעביר את הקרקע או לשעבדה.

 

 13. מתן אפשרות שימוש לכלל התושבים

  הנכס ישמש את כלל תושבי המועצה ללא אבחנה שאינה מתחייבת מאופי הפעילות.
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 14. פרוק או הפסקת פעילות

לידי הנכס יחזור שהיא, סיבה מכל בנכס פעילות הפסקת או המקבל הגוף פרוק של                במקרה

 המועצה.

 

 15. הנכס בתום תקופה

חוזה הפסקת בשל ואם חוזה תקופת תום בשל אם המבקש, לגוף המועצה ביו החוזה בתום                 

רשאית תהא המועצה המועצה. לידי הנכס יחזור בחוזה, המפורטים בתנאים התקופה             במהלך

או זהות שהיו כאלה וגם שונות ציבוריות למטרות ג' צד באמצעות או באמצעותה               להשתמש

 דומות ככול שניתן למטרות שלהן ניתן הנכס לגוף המבקש.
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